
MESTO PRIEVIDZA
Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza

V Prievidzi 19.03.2018Značka: 2.4.2-03-142-2018/II.
Vybavuje: Ing. Davidesová

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Vyvesené dňa:
Zvesené dňa:
Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby:

ARGUS-DS, S.r.O.
Puškinova 2646/23

911 01 Trenčín
Kaufland Slovenská Republika v.o.s.

Trnavská cesta 41/A
831 04 Bratislava,
Ing. Peter Šimrák,

Banícka 13/4,
971 O1 Prievidza

ROZHODNUTIE

Navrhovateľ Kaufland Slovenská Republika V.O.S., Trnavská cesta 41/A, 831 04
Bratislava, zastúpený ARGUS-DS, s.r.o., Puškinova 2646/23, 911 01 Trenčín a Ing. Petrom
Šimrákom - ATELIÉR INAK, Banícka 13/4,971 01 Prievidza, podal dňa 19.12.2017 ana
základe výzvy doplnil 08.02.2018 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení
stavby: "Autobusová zastávka na ceste 1/64 pri oe Kaufland - Necpaly v Prievidzi" na
pozemku parc. č. C-KN 5169/15, 5170/14, 5171/9, 5171/23, 6958/55, 6958/69, 6958/70, E-
KN 769/1 v kat. území Prievidza. Objektová zostava: SO Ol - Autobusová zastávka a priechod
pre chodcov (prístrešok autobusovej zastávky z typizovaných prvkov, úprava existujúceho priechodu
pre chodcov), SO 02 - Osvetlenie priechodu pre chodcov, SO 03 - Ochrana diaľkového kábla
(ochrana metalického diaľkového kábla).Dňom podania bolo začaté územné konanie. Mesto
Prievidza, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej iba stavebný zákon), v
súlade s ust. § 36 stavebného zákona oznámil začatie územného konania dotknutým
orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariadil k prerokovaniu návrhu ústne
pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 13.03.2018, na ktorom stavebník predložil
časť dokladov, avšak žiadosť neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej
stavby a chýbajú niektoré náležitosti potrebné pre riadne posúdenie návrhu.

Podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov územné konanie

prerušuje

do doplnenia návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby o chýbajúce náležitosti
podľa výzvy stavebného úradu č. 2.4.2-03-142-2018/1. z 19.03.2018 najneskôr do uplynutia
lehoty určenej v tejto výzve, t. zn. do 3 mesiacov odo dňa doručenia tejto výzvy
navrhovateľovi, ktorý je zhodný s doručením tohto rozhodnutia.
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ODÔVODNENIE

Navrhovateľ Kaufland Slovenská Republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava,
zastúpený ARGUS-DS, s.r.o., Puškinova 2646/23,911 Ol Trenčín a Ing. Petrom Šimrákom-
ATELIÉR INAK, Banícka 13/4, 971 01 Prievidza, podal dňa 19.12.2017 ana základe výzvy
doplnil 08.02.2018 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby:
"Autobusová zastávka na ceste 1/64 pri oe Kaufland - Necpaly v Prievidzi" na pozemku
parc. č. C-KN 5169/15,5170/14,5171/9,5171/23,6958/55,6958/69, 6958170, E-KN 769/1 v
kat. území Prievidza. Objektová zostava: SO 01 - Autobusová zastávka a priechod pre chodcov
(prístrešok autobusovej zastávky z typizovaných prvkov, úprava existujúceho priechodu pre chodcov),
SO 02 - Osvetlenie priechodu pre chodcov, SO 03 - Ochrana diaľkového kábla (ochrana metalického
dial'kového kábla).Dňom podania bolo začaté územné konanie. Mesto Prievidza, ako príslušný
stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej iba stavebný zákon), v súlade s ust. § 36
stavebného zákona oznámil začatie územného konania dotknutým orgánom a známym
účastníkom konania a súčasne nariadil k prerokovaniu návrhu ústne pojednávanie spojené s
miestnym zisťovaním na 13.03.2018, na ktorom stavebník predložil časť dokladov, avšak
žiadosť neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby a chýbajú
niektoré náležitosti potrebné pre riadne posúdenie návrhu.
V návrhu chýbajú náležitosti predpísané v § 3 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, podľa výzvy stavebného úradu Značka:
2.4.2-03-142-2018/I., zo dňa 19.03.2018.

Keďže návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby neposkytuje dostatočný
podklad pre posúdenie navrhovanej stavby a v podanom návrhu chýbajú náležitosti
predpísané v § 3 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona, stavebný úrad v zmysle § 35 ods. 2 stavebného zákona
vyzval listom zn. 2.4.2-03-142-2018/1. dňa 19.03.2018 navrhovateľa, aby návrh spôsobom
a v určenej lehote podľa tejto výzvy doplnil a súčasne ho poučil, že ak návrh požadovaným
spôsobom a v určenej lehote nedoplní, územné konanie zastaví. Výzva sa zasiela
navrhovateľovi spolu s týmto rozhodnutím. Primeranou lehotou na doplnenie podaného
návrhuje s ohľadom na druh, rozsah a obsah chýbajúcich náležitostí lehota 3 mesiacov.

V súlade s ust. § 35 ods. 2 stavebného zákona ak predložený návrh neposkytuje
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby alebo iného opatrenia v území (§ 32),
najmä vplyvov na životné prostredie, vyzve stavebný úrad navrhovateľa, aby návrh
v primeranej lehote doplnil potrebnými údajmi alebo podkladmi, a upozorní ho, že inak
územné konanie zastaví. Podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku správny orgán konanie
preruší, ak bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania.

Z dôvodov vyššie uvedených stavebný úrad konanie prerušil tak, ako je
uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Ak navrhovateľ nedoplní návrh na vydanie územného
rozhodnutia požadovaným spôsobom a v určenej lehote, stavebný úrad v zmysle § 35 ods. 2
stavebného zákona územné konanie zastaví,

POUČENIE
Proti tomuto rozhodnutiu o prerušení konania sa v zmysle § 29. ods. 3 správneho

poriadku nemožno odvolať. .e= ~
'0 PR1Evlf 3\ 0

r
~ ~ ~ JUDr. ~at~ína Mácháčková

pnmatorka mesta
~ : zastúpe~á zamestnancom
~,0t. ~V Ing. Stefanom Bačom
"'<;~~Sl(Á Rf._ ..» áklade poverenia č.1.2-2874-2015/88548

.<_.::-.:.::.::::.:-.~ •.



II

3
Na vedomie:
1. Kaufland Slovenská Republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava,
2. ARGUS-DS, s.r.o., Puškinova 2646/23,911 01 Trenčín,
3. Ing. Peter Šimrák-ATELIÉRINAK, Banícka 13/4, 97101 Prievidza
4. MD aV, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Nám. Slobody

6, 810 05 Bratislava,
5. SR, Železnice SR, stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava, Regionálne pracovisko

Trenčín, Sadová 1, 911 44 Trenčín,
6. Mesto Prievidza, zastúpené primátorkou mesta,
7. Prievidza Property Development, a.s., Dončova 27,03401 Ružomberok,
8. Igor Ábel, Sama Chalupku 320/26,971 01 Prievidza,
9. Klaudia Ábelová, Lehota 253,951 36 Lehota,
10. SAD Prievidza, a.s. Ciglianska cesta 1,971 01 Prievidza,
11. Verejná vyhláška , začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby alebo v

odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov
konania, ako aj územného konania o využití územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom
pásme, ak sa týka rozsiahleho územia, oznámi stavebný úrad účastníkom územného
konania verejnou vyhláškou. Stavebný úrad oznámi začatie územného konania verejnou
vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi).

12. ala


